
 

     

 

Ekonomická mise francouzského velvyslanectví UBIFRANCE 

Vás srdečně zve na 

 

 

FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ SETKÁNÍ 

„ŘEŠENÍ V OBLASTI EKOLOGICKÝCH STAVEB“ 

 

 

10. února 2010 od 8 hodin 
Hotel Grand Majestic Plaza, Truhlářská 16, Praha 1 

      Francie disponuje v oblasti ekologicky šetrných staveb špičkovým know-how i dlouholetými 
zkušenostmi. Význam tohoto oboru v České republice roste a mezinárodní spolupráce v této oblasti 
může být velmi přínosná, jak pro české, tak pro francouzské firmy.  

Cílem tohoto setkání je identifikovat a zprostředkovat nové možnosti průmyslového a 
technologického partnerství mezi francouzskými a českými společnostmi a položit tak základy 
jejich spolupráce a dalšího rozvoje ekologických staveb u nás.  
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PROGRAM  

 

8h00  Registrace 

8h15  Zahájení 

 Francouzské velvyslanectví v České republice, Pierre Lévy, velvyslanec Francie  

Ministerstvo životního prostředí, Ing. Rut Bízková, první náměstkyně ministra životního prostředí 

8h30   Situace na trhu ekologických staveb 

 Ministerstvo životního prostředí, Ing. Rut Bízková, Politika podpory ekologických staveb v ČR  

 Francouzské asociace  

8h50  Qualitel (France Green Building Council), Ana Cunha, manžerka pro mezinárodní rozvoj 

- Environmentální prohlášení o produktu (EPD) týkající se energetické účinnosti budov 

9h10  Effinergie (France Green Building Council), Catherine Bonduau-Flament, koordinátorka 

- Dynamika nových a renovovaných budov s nízkou spotřebou energie  

České asociace 

9h35  Sdružení Stavíme ekologicky, Ing. Vít Vaněk, předseda výkonné rady sdružení 

- Představení 9. ročníku soutěže o stavbu s ekologickým přínosem 

9h45  Czech Green Building Council (Česká rada pro šetrné budovy), Boris Zupančič, ředitel 

- Trendy v oblasti šetrných budov v ČR 

10h15  Centrum pasivního domu, Ing. Jan Bárta, ředitel 

- České zkušenosti v oblasti pasivních domů  

10h30  Přestávka na kávu a občerstvení 

 Zkušenosti francouzských firem přítomných na českém trhu 

10h45 VCES a.s. (Bouygues) 

- Zkušenosti VCES na českém trhu 

11h00 Schneider Electric, Ing. Petr Motýl, obchodní ředitel 

- Řešení v oblasti úspor energie 

11h20  Saint-Gobain Distribution Bâtiment, Ing. Nikola Hoffmann, generální ředitel  

- Systémy a řešení Saint-Gobain pro stavebnictví 

11h40 Představení francouzských firem 

- Aereco   - Fonroche 

- Auversun   - Guard Industrie 

- Enthalpie   - Novintiss 

- Fenêtres Franc Comtoises   

13h00   Oběd 

14h00   Jednání B2B 

17h15   Koktejl, networking 



       

 

 

PROFILY FRANCOUZSKÝCH FIREM 

 
Aereco (www.aereco.com): výrobce ventilačních systémů pro domácnosti i polyfunkčních objekty, které umožňují 

optimalizaci kvality vzduchu v interiéru, snížení nákladů na vytápění  (v průměru o 50%) a emisí skleníkových plynů 

Auversun (www.auversun.com): výrobce fotovoltaických řešení na míru pro obytné, průmyslové a zemědělské 

budovy, pro zastřešení parkovišť, pro autonomní osvětlovací stožáry a pro fotovoltaická pole 

Enthalpie (www.enthalpie.fr): vyrábí a prodává širokou škálu produktů v  oboru tepelných čerpadel s výkonem 5,4  

až 49 kW se sběrem tepla ze vzduchu, vody i země s horizontálními a vertikálními kolektory 

Fenêtres Franc Comtoises (www.fenetres-franc-comtoises.com): dveře a okna na míru s vynikajícími tepelně a 

zvukově izolačními vlastnostmi, s dvojitým i trojitým zasklením v provedení dřevo a dřevo/hliník pro pasivní domy 

Fonroche (www.fonroche.fr):  vyrábí a instaluje fotovoltaické systémy na míru, specializuje se především na střešní a 

jiné instalace pro nové i existující stavby v sektoru bydlení, služeb, průmyslu i zemědělství, zastřešení parkovišť 

Guard Industrie (www.guardindustrie.com): specialista v oblasti péče a ochrany materiálů. Společnost vyrábí a 

distribuuje chemické, ekologicky nezávadné a inovativní produkty pro perfektní čištění, ochranu a údržbu materiálů 

Novintiss (www.novintiss.com):  výroba geokompozitů, geotextilu a geosyntetických materiálů, stavba ekologických 

bazénů a retenčních nádrží, drenážních, filtračních systémů, stavba zelených vegetačních střech a zdí 

PRAKTICKÉ INFORMACE 

 
 

Účast na tomto setkání je  zdarma.  
 
Máte-li zájem o individuální setkání s některou z francouzských firem, neváhejte nás kontaktovat.  
 
V programu může dojít ke změnám. Možnost sjednání individuální schůzky je omezena organizačními limity, 
děkujeme za pochopení. 
 
Prosíme o potvrzení Vaší účasti e-mailem či telefonicky na níže uvedených kontaktech. Do emailu, prosím, napište, 
s jakou z francouzských společností máte zájem se setkat a my Vám poté naplánujeme schůzku. 

 

Petr Brzák:  petr.brzak@ubifrance.fr, 234 711 813 
Miroslava Kocábová: miroslava.kocabova@ubifrance.fr, 234 711 816 
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